
                                                                      
 
 
 

Sprotna priprava je delovno gradivo. Tekom projekta jo bomo po potrebi dopolnjevali in nadgrajevali. 

 

I. OSNOVNI PODATKI 

 

Osnovna šola: 

Belokranjskega 

odreda Semič 

Oddelek: 8. a in 8. b Učitelji, ki izvajajo učno enoto: 

• Petra Kastelic 

• Nina Grahek  

• Vlasta Henigsman  

 

Število ur:  14 

 

Datumi izvedb:  

11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 17. 5., 18. 

5., 1. 6., 8. 6., 10. 6., 15. 6.  

 

Naslov učne enote:  

KAKO USTREZNO UREDITI PROSTOR ZA PARKIRANJE KOLES PRI ŠOLI OZ. 

KOLESARNICO ŠOLE? 

Cilji in standardi iz UN po predmetih: 

Predmet 1:  

MAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilji: 

 poiščejo in zberejo potrebne podatke 

 uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju 

matematičnih problemov in problemov iz 

življenjskih situacij 

 reševanje matematičnih problemov in problemov iz 

življenjskih situacij 

 kritično ovrednotijo rešitev problema 

 

 

 

 

 

 

 

Standardi: 

 prepozna odnose med količinami in jih uporablja v 

problemskih situacijah 

 pozna in uporablja načine zbiranja, strukturiranja in 

predstavljanja podatkov 

 se kritično opredeli do interpretiranih podatkov, 

 pri reševanju (besedilnih) problemov kritično razmišlja o 

potrebnih in zadostnih podatkih 

 uporablja matematiko pri reševanju problemov iz vsakdanjega 

življenja, 

 uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri 

reševanju problemov 

 kritično vrednoti informacije na spletu in drugje 

 

 

Predmet 2: Cilji: Standardi: 
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TIT Učenci:  

 opredelijo prednosti in slabosti posameznih vrst 

motorjev 

 uvrstijo fosilna goriva med neobnovljive vire 

energije, proučijo vplive motorizacije na okolje in 

utemeljijo ukrepe za zmanjševanje negativnih 

vplivov 

 določijo merila za vrednotenje izdelka in dela  

  oblikujejo in skicirajo zamisel predmeta, jo 

predstavijo in utemeljijo 

 izdelajo sestavne dele, jih sestavijo v sklop in 

končni izdelek 

 preizkusijo izdelek, ga ovrednotijo po zastavljenih 

merilih in predstavijo ideje za izboljšanje 

Učenec :  

 opiše vpliv množične uporabe motornih prevoznih sredstev na 

spremembe v okolju 

 zna razčleniti problem in poiskati rešitev za izdelavo 

preprostega uporabnega predmeta  

 sodeluje pri razvoju skice in izbiri najustreznejše rešitve  

 zna izbrati ustrezna gradiva za izdelavo predmetov  

 izbere orodja in pripravi delovni prostor  

 preskuša ustreznost izdelka in ovrednoti uspešnost dela 

 zna oceniti in izraziti posameznikov prispevek k uspešnosti 

skupine pri skupnem delu 

Predmet 3: 

 

Cilji: 

 

Standardi: 

 

Predmet 4: Cilji: Standardi: 

Predmet 5: Cilji: Standardi: 

 

Vključeni predmeti: 

• MAT 

• TIT 

•  

Druga oblika izvedbe: 

• RU 

 

Uporabljena digitalna orodja: 

• MS Teams 

• MS OneNote 

• Padlet 

• Mentimeter 

• MS Forms 

Izbrane STEM-kompetence (2): 

• REŠEVANJE PROBLEMOV 
• INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST 
• KOMUNIKACIJA 
• SODELOVANJE 
• SAMOURAVNAVANJE 
• KRITIČNO MIŠLJENJE 
• METAKOGNITIVNE VEŠČINE 

• PREDMETNE VEŠČINE/KOMPETENCE 

Uporabljena načela načrtovanja STEM-

učne enote: 

• REŠEVANJE PROBLEMOV 
• PREDMETNA IN MEDPREDMETNA ZNANJA 
• INŽENIRSKI PRISTOP 
• SMISLENA RABA TEHNOLOGIJE 
• REALNE, ŽIVLJENJSKE SITUACIJE 

• USTREZNE UČNE METODE 
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II. POTEK IZVEDBE 

 

1. korak - orientiranje: IZBIRA REALNEGA PROBLEMA (svetovnega/lokalnega) SODOBNE DRUŽBE POVEZANEGA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA  

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 1, 2, 

3, 4 

Čas trajanja: 4 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Nina Grahek 

• Petra Kastelic 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• RU 

• MAT 

•   

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

• reševanje 

problemov  

 

Dejavnost/-i (naslov) 

 

1. Oblikovanje kriterijev uspešnosti za 

dobro vodjo skupine 

 

Dokazi, ki nastajajo:  

Zapisani predlogi učencev po skupinah za 

kriterije uspešnosti za dobro vodjo skupine 

v Padletu. 

Izbrani in oblikovani kriteriji uspešnosti za 

dobro vodjo skupine na nivoju razreda v 

Padletu. 

 

 

2. Oblikovanje kriterijev uspešnosti za 

reševanje problemov 

 

Dokazi, ki nastajajo:  

Zapisani predlogi učencev po skupinah za 

kriterijev uspešnosti za reševanje 

problemov v Padletu. 

Izbrani in oblikovani kriteriji uspešnosti za 

reševanje problemov na nivoju razreda v 

Padletu. 

 

3. Kaj je trajnostna mobilnost? 

Ugotovitev predznanja učencev o 

trajnostni mobilnosti. 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Elementi formativnega 

spremljanja (označimo rdeče): 

1. sooblikovanje/predstavitev 
namenov učenja  

2. sooblikovanje/predstavitev 
kriterijev uspešnosti  

3. postavljanje vprašanj  
4. razredna diskusija  
5. podajanje povratne 

informacije  
6. odziv na povratno informacijo  
7. samovrednotenje  
8. vrstniško vrednotenje 

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 

C) interaktivno okolje 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

•  Padlet + A 2 

•  Padlet + C 4 

•  Mentimeter + A 3 

•  MS OneNote + A5 + C5 
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Zapisane ključne besede učencev o 

trajnostni mobilnosti predstavljene v obliki 

besednega oblaka v Mentimetru. 

 

4. Ogled filma Trajnostna mobilnost in 

Ogljični odtis 

 

5. Ogljični odtis na poti v šolo in nazaj 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Rešen učni list v MS OneNote: 

Izračunan ogljični odtis posameznih skupin 

učencev in izračunan ogljični odtis 

celotnega razreda v šolskem letu. Nabor 

predlogov za zmanjševanje ogljičnega 

odtisa razreda. 

 

6. S katerimi problemi se srečujete, ko 

želite na trajnostni način priti v šolo 

in nazaj? 
Izbira problema na ravni razreda. 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Nabor konkretnih problemov, ki vplivajo na 

trajnostni način prihoda v šolo in nazaj v 

Padletu. 

Zapisano izbrano problemsko vprašanje v 

Padletu. 

 

*4C Padlet: če načrtujemo uporabo Padlet-a kot interaktivnega okolja za razredno diskusijo 

 

2. korak – konceptualizacija: ISKANJE REŠITVE/-EV 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 5, 6, 

7 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• MAT 

Dejavnost/-i (naslov) 

 

Elementi formativnega 

spremljanja (označimo rdeče): 

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 
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Čas trajanja: 3 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Petra Kastelic 

• Vlasta Henigsman 

 

 

• TIT 

 

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

• reševanje 

problemov 

 

7. Samovrednotenje veščine reševanja 

problemov – pred izvedbo (vhodni 

listič) 

 

Dokazi, ki nastajajo:  

Izpolnjen spletni vprašalnik 

Samovrednotenje veščine reševanja 

problemov – pred izvedbo v MS Teams 

 

 

8. Oblikovanje kriterijev uspešnosti, kje 

in kako urediti ustrezni prostor za 

parkiranje koles pri šoli. 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Fotografija  zbranih in zapisanih kriterijev 

uspešnosti za urejanje ustreznega prostora 

za parkiranje koles pri šoli naložena v 

Datoteki MS Teams. 

 

 

9. Načrt prostora za parkiranje koles pri 

šoli. 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Individualno narisane skice prostora za 

parkiranje koles 

Narisana skupinska slika prostora za 

parkiranje koles pri šoli. 

 

1. sooblikovanje/predstavitev 
namenov učenja  

2. sooblikovanje/predstavitev 
kriterijev uspešnosti  

3. postavljanje vprašanj  
4. razredna diskusija  
5. podajanje povratne 

informacije  
6. odziv na povratno informacijo  
7. samovrednotenje  
8. vrstniško vrednotenje 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 

C) interaktivno okolje 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

• MS Forms + 7B 

 

 

3. korak – raziskava: PREIZKUŠANJE REŠITVE/-EV 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 8, 9, 

10 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• TIT 

Dejavnost/-i (naslov) 

 

Elementi formativnega 

spremljanja (označimo rdeče): 

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 
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Čas trajanja: 3 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Vlasta Henigsman 

 

•  

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

• reševanje 

problemov 

10. Izdelava makete prostora za 

parkiranje koles pri šoli 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 

Izdelane makete. 

Fotografije maket prostora za parkiranje 

koles pri šoli objavljene v Padletu. 

1. sooblikovanje/predstavitev 
namenov učenja  

2. sooblikovanje/predstavitev 
kriterijev uspešnosti  

3. postavljanje vprašanj  
4. razredna diskusija  
5. podajanje povratne 

informacije  
6. odziv na povratno informacijo  
7. samovrednotenje  
8. vrstniško vrednotenje 
9. zbiranje dokazov o učenju 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 

C) interaktivno okolje 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

• Padlet + 9 A 

 

 

4. korak – sklepanje: VREDNOTENJE REŠITVE/-EV 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 11, 

12 

Čas trajanja: 2 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Vlasta Henigsman 

 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• TIT 

 

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

• reševanje 

problemov 

 

Dejavnost/-i (naslov) 

 

11. Predstavitev izdelanih maket, izbor v 

skladu s kriteriji 

 

12. Vrstniško vrednotenje izdelanih 

predlogov oz. maket za ureditev 

prostora za parkiranje koles pri šoli 

na podlagi zapisanih kriterijev. 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Povratna informacija učencev o izdelanih 

maketah v Padletu 

 

13. Zapis predlogov za izboljšanje 

izdelanih maket. 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Zapisani predlogi za izboljšanje izdelka. 

 

Elementi formativnega 

spremljanja (označimo rdeče): 

1. sooblikovanje/predstavitev 
namenov učenja  

2. sooblikovanje/predstavitev 
kriterijev uspešnosti  

3. postavljanje vprašanj  
4. razredna diskusija  
5. podajanje povratne 

informacije  
6. odziv na povratno informacijo  
7. samovrednotenje  
8. vrstniško vrednotenje 

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 

C) interaktivno okolje 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

•  Padlet + 8 A 

 

 

5. korak – diskusija: RAZPRAVLJANJE O REŠITVAH 
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OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 13, 

14 

Čas trajanja: 2 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Vlasta Henigsman 

• Petra Kastelic 

 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• TIT 

• MAT 

 

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

• reševanje 

problemov 

 

Dejavnost/-i (naslov) 

14. Predstavitev in razpravljanje o 

izbranem predlogu za ureditev 

prostora za parkiranje koles pri šoli 

 

15. Samovrednotenje veščine reševanja 

problemov – po izvedbi (izhodni 

listič) 

 

Dokazi, ki nastajajo:  

Rešen spletni vprašalnik Samovrednotenje 

veščine reševanja problemov – po izvedbi v 

MS Teams 

 

16. Vrstniška povratna informacija o 

delu vodje skupine 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Rešen spletni vprašalnik o vrstniškem 

vrednotenju dela vodje skupine v MS Forms 

 

17. Refleksija 2. stem učne enote 

(tvitanje) 

 

Nabor zapisanih kratkih tvitov učencev 

o refleksiji 2. stem učne enote z 

uporabo # v Padletu. 

 

Elementi formativnega 

spremljanja (označimo rdeče): 

1. sooblikovanje/predstavitev 
namenov učenja  

2. sooblikovanje/predstavitev 
kriterijev uspešnosti  

3. postavljanje vprašanj  
4. razredna diskusija  
5. podajanje povratne 

informacije  
6. odziv na povratno informacijo  
7. samovrednotenje  
8. vrstniško vrednotenje 

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 

C) interaktivno okolje 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

•  MS Forms + 7 B 

•  MS Forms + 8 B 

 

● Podroben opis dejavnosti zapišemo v tabelo spodaj 
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III. NATANČNO NAČRTOVANJE STEM-UČNE ENOTE OZ. DEJAVNOSTI 

(Opomba: za prečne veščine obarvamo modro) 

 

Korak 

OBLIKOVANO/NAČRTOVANO SKUPAJ Z UČENCI 

Nameni učenja: 
 
Učim/-o se: 

Učne dejavnosti (metode in oblike): 
- ime/naslov dejavnosti 
- opis dejavnosti učenca 
- priloge (oznaka, ime) 

Kriteriji uspešnosti: 
Uspešen/-a bom, ko bom: 
  
 

Dokazi (pridobljeni tudi z IKT): 
- ki izhajajo iz pogovorov med poukom 
- ki izhajajo iz opazovanj 
- izdelki 

1.  oblikovati kriterije 

uspešnosti za dobro 

vodjo skupine 

 oblikovati kriterije 

uspešnosti za reševanje 

problemov 

 značilnosti in namen 

trajnostne mobilnosti 

 kako izračunam ogljični 

odtis na poti v šolo in 

nazaj 

 postavljati in izbirati 

realne probleme, 

povezane z izbranimi 

cilji in temami 

 

1. Oblikovanje kriterijev uspešnosti 

za dobro vodjo skupine 

 

Vsaka skupina učencev v Padlet 

zapišejo predloge kriterijev za dobro 

vodjo skupine 

Nato sledi razredna diskusija in 

oblikovanje kriterijev uspešnosti za 

dobro vodjo skupine na nivoju razreda. 

 

Dejavnosti učencev: 

 

2. Oblikovanje kriterijev uspešnosti 

za reševanje problemov 

 

Dejavnosti učencev: 

Vsaka skupina učencev v Padlet 

zapišejo predloge kriterijev za uspešno 

reševanje problemov. 

Nato sledi razredna diskusija in 

oblikovanje kriterijev uspešnosti za 

reševanje problemov na nivoju razreda. 

 

3. Kaj je trajnostna mobilnost? 

Ugotovitev predznanja učencev o 

trajnostni mobilnosti. 

 

 aktivno sodeloval pri oblikovanju 

kriterijev uspešnosti za dobro 

vodjo skupine in reševanje 

problemov 

 zapisal jasne in natančne 

kriterije uspešnosti za dobro 

vodjo skupine in reševanje 

problemov 

 zapisal ustrezne ključne besede 

o trajnostni mobilnosti 

 v celoti pravilno rešil učni list o 

ogljičnem odtisu na poti v šolo in 

nazaj 

 zapisal konkretne probleme ki 

vplivajo na prihod v šolo na 

trajnostni način. 

 aktivno sodeloval pri izbiri 

problemskega vprašanja 

 Nabor predlogov učencev po 

skupinah za kriterije uspešnosti za 

dobro vodjo skupine v Padletu: 

 

 Zapisani kriteriji uspešnosti za 

dobro vodjo skupine na nivoju 

razreda v Padletu: 
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Dejavnosti učencev: 

Učenci z uporaba aplikacije Mentimeter 

zapišejo ključne besede o tem, kaj je 

trajnostna mobilnost. 

Sledi pregled zapisanih besed in 

diskusija v razredu. 

 

4. Ogled filma Trajnostna mobilnost 

in Ogljični odtis 

 

Dejavnost učencev: 

Učenci si v razredu ogledajo kratek film 

Trajnostna mobilnost: 

https://youtu.be/BNQexopeiyY 

in film Ogljični odtis: 

https://www.youtube.com/watch?v=Awx

ETGGL6QE 

 

Po ogledu obeh filmov sledi diskusija v 

razredu. 

 

5. Ogljični odtis na poti v šolo in 

nazaj. 

Učenci po skupinah rešujejo učni list 

Ogljični odtis na poti v šolo in nazaj. 

Dokaze o učenju oddajo v MS 

OneNote. 

Po končanem reševanju sledi poročanje 

skupin. 

 

PRILOGA 1: UL: Ogljični odtis na poti v 

šolo in nazaj. 

 

 
 Nabor kriterijev uspešnosti za 

reševanje problemov na nivoju 

skupine v Padletu: 

 

https://youtu.be/BNQexopeiyY
https://www.youtube.com/watch?v=AwxETGGL6QE
https://www.youtube.com/watch?v=AwxETGGL6QE
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6. S katerimi problemi se srečujete, 

ko želite na trajnostni način priti 

v šolo in nazaj? 
Izbira problema na ravni razreda. 

Dejavnosti učencev: 

Učenci po skupinah v Padlet zapišejo 

konkretne probleme, ki vplivajo na 

prihod v šolo na trajnostni način. 
Nato sledi pregled zapisanih problemov 

in diskusija v razredu ter vrednotenje 

zapisanih problemov. Nato na nivoju 

razreda sledi izbor in zapis 

problemskega vprašanja. 

 
 Zapisani kriteriji uspešnosti za 

reševanje problemov na nivoju 

razreda v Padletu: 

 
 

 Ključne besede učencev o 

trajnostni mobilnosti predstavljene v 
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obliki besednega oblaka v 

Mentimetru: 

 

 
 Rešen učni list v MS OneNote: 

 

 
 Nabor konkretnih problemov 

učencev, ki vplivajo na trajnostni 

način prihoda v šolo in nazaj in 

izbrano problemsko vprašanje v 

Padletu: 
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2.  po kriterijih 

uspešnosti 

samovrednotiti 

svoje dosedanje 

delo pri reševanju 

problemov 

 

7. Samovrednotenje veščine 

reševanja problemov – pred 

izvedbo (vhodni listič) 

 

Dejavnosti učencev: 
Učenec po zapisanih kriterijih 

uspešnosti ovrednoti svoje dosedanje 

delo pri reševanju problemov z 

izpolnjevanjem spletnega vprašalnika. 

Izpolnjen spletni vprašalnik tudi odda. 

PRILOGA 2: 

Spletni vprašalnik Samovrednotenje 

veščine reševanja problemov – pred 

izvedbo (vhodni listič). 

 

 v celoti izpolnil in oddal spletni 

vprašalnik Samovrednotenje 

veščine reševanja problemov – 

pred izvedbo (vhodni listič) 

 

 izpolnjen in oddan spletni 

vprašalnik Samovrednotenje 

veščine reševanja problemov – 

pred izvedbo (vhodni listič): 

 

 

 
 

 

 

  oblikovati kriterije za 

ureditev prostora za 

parkiranje koles 

 

8. Kriteriji za ureditev prostora za 

parkiranje koles pri šoli 

 

Dejavnosti učencev: 

Učenci zapišejo, kje bi želeli imeti 

urejen prostor za parkiranje koles pri 

šoli in na kaj morajo biti pozorni 

 Zapisal vsaj tri smiselne 

predloge o ureditvi prostora za 

parkiranje koles pri šoli 

 V skupini usklajeval kriterije za 

ureditev prostora za parkiranje 

koles (varnost, število parkirnih 

 Zapisani kriteriji uspešnosti za 

ureditev prostora za parkiranje 

koles pri šoli v MS Teamas: 
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(varnost, število parkirnih mest, velikost, 

zaščita pred dežjem, …) 

 

mest, velikost, zaščita pred 

dežjem, …) 

 

  narisati skico 

prostora za 

parkiranje koles 

 

9. Načrt ureditve prostora za 

parkiranje koles pri šoli 

 

Dejavnosti učencev: 

Vsak učenec individualno na podlagi 

zapisanih kriterijev nariše skico, ki jo 

predstavi sošolcem v skupini. 

Po usklajevanju se odločijo za varianto, 

ki najbolj ustreza oblikovanim kriterijem 

uspešnosti za urejanje prostora za 

parkiranje koles. 

 

 narisal skico za urejanje prostora 

za parkiranje koles  

 v skupini predstavil svojo skico  

 s kompromisom pomagal izdelati 

skupno skico 

 

 skice 

 
 

3.  izdelati maketo prostora 

za parkiranje koles pri 

šoli 

 

10. Izdelava makete prostora za 

parkiranje koles pri šoli  

 

Dejavnosti učencev: 

Učenci si delo razdelijo in izdelajo 

maketo. Vodja skupine maketo 

fotografira in fotografijo odda v Padlet. 

 

 v skupini sodeloval in oblikoval 

maketo prostora za parkiranje 

koles pri šoli 

 

 Maketa prostora za parkiranje koles 

pri šoli 

 Fotografije maket prostora za 

parkiranje koles pri šoli po skupinah 

v Padletu: 
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4.  vrednotiti izdelek na 

podlagi dogovorjenih 

kriterijev.  

 iskati možnosti za 

izboljšanje izdelka in jih 

upoštevati. 

 

11. Predstavitev izdelanih maket, 

izbor v skladu s kriteriji  

 

Dejavnosti učencev:  

Vsaka skupina predstavi izdelano 

maketo.  

Učenci po skupinah ovrednotijo 

izdelane makete po določenih kriterijih v 

Padletu.. 

 

 s pomočjo zapisanih kriterijev 

prostora za parkiranje koles 

kritično ovrednotil maketo 

 predstavil maketo z podrobnim 

opisom 

 izpopolnil maketo 

 sodeloval pri izboru 

najprimernejše makete 

 

 vrstniško vrednotenje maket v 

Padletu 

 

  

 izpopolnjevanje maket  
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12. Vrstniško vrednotenje izdelanih 

predlogov oz. maket za ureditev 

prostora za parkiranje koles pri 

šoli na podlagi zapisanih 

kriterijev. 

 

Dejavnosti učencev: 

Na podlagi vrstniškega vrednotenja 

skupine izpopolnijo makete. 

 

13. Zapis predlogov za izboljšanje 

izdelanih maket. 

 

Dejavnosti učencev: 

Učenci zapišejo predloge za izboljšanje 

izdelkov. 

 

Izbor neustreznejše makete. 

 

 
 

 izbrana maketa  

 fotografija izbrane makete: 
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5.  aktivno sodelovati pri 

razpravljanju o izbrani 

rešitvi problema 

 po kriterijih uspešnosti 

samovrednotiti svoje 

delo in napredek pri 

reševanju problemov 

 po kriterijih uspešnosti 

oceniti delo vodje 

skupine 

 zapisati refleksijo stem 

učne enote v obliki 

tvitanja 

Dejavnost/-i (naslov) 

 

14. Predstavitev in razpravljanje o 

izbranem predlogu za ureditev 

prostora za parkiranje koles pri 

šoli 

 

Dejavnosti učencev: 

Učenci aktivno sodelujejo pri 

razpravljanju o izbrani rešitvi problema 

oz. o izbrani maketi za ustrezno 

ureditev kolesarnice šole (Ali je izbrana 

rešitev izvedljiva? Ali je izbrana rešitev 

trajna? Komu predstaviti izbrano rešitev 

…) 

 

15. Samovrednotenje veščine 

reševanja problemov – po 

izvedbi (izhodni listič) 

 

Dejavnosti učencev: 
Učenec po zapisanih kriterijih 

uspešnosti ovrednoti svoje delo in 

napredek pri reševanju problemov z 

izpolnjevanjem spletnega vprašalnika. 

Izpolnjen spletni vprašalnik tudi odda. 

PRILOGA 3: 

Spletni vprašalnik Samovrednotenje 

veščine reševanja problemov – po 

izvedbi (izhodni listič) 

 

 

16. Vrstniška povratna informacija o 

delu vodje skupine 

 aktivno sodeluje v razredni diskusiji o 

izbrani rešitvi 

 v celoti izpolnil in oddal spletni 

vprašalnik Samovrednotenje veščine 

reševanja problemov – po izvedbi 

(izhodni listič) 

 v celoti izpolnil in oddal spletni 

vprašalnik Vrstniška povratna 

informacija o delu vodje skupine 

 zapisal refleksijo stem učne enote v 

obliki tvita v Padlet 

 

 izpolnjen in oddan spletni vprašalnik 

Samovrednotenje veščine reševanja 

problemov – po izvedbi (izhodni listič): 

 

 



                                                                      
 
 
 

Sprotna priprava je delovno gradivo. Tekom projekta jo bomo po potrebi dopolnjevali in nadgrajevali. 

 

 

Dejavnosti učencev: 
Učenec po zapisanih kriterijih poda 

vršniško povratno informacijo o delu 

vodje skupine z izpolnjevanjem 

spletnega vprašalnika. Izpolnjen spletni 

vprašalnik tudi odda. 

PRILOGA 4: 

Spletni vprašalnik Vrstniška povratna 

informacija o delu vodje skupine 

 

 

17. Refleksija 2. stem učne enote 

(tvitanje) 

 

Dejavnosti učencev: 

Učenec v Padlet zapiše refleksijo učne 

ure v obliki kratkega tvita z uporabo #. 

 

 
 izpolnjen in oddan spletni vprašalnik 

Vrstniška povratna informacija o delu 
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vodje skupine: 

 

 

 
 Nabor zapisanih kratkih tvitov učencev 

z uporabo # v Padletu: 
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IV. UČNO-DELOVNI LISTI ZA UČENCE (priloženi in oštevilčeni kot Priloga 1, Priloga 2 …) 

 

PRILOGA 1: UL: Ogljični odtis na poti v šolo in nazaj 

 
 

 

PRILOGA 2: 

Spletni vprašalnik Samovrednotenje veščine reševanja problemov – pred izvedbo (vhodni listič): 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQSOpYf-

KZRFFvkLwk8sQALlUNEM3Q1MzNVpDUkFIQko4UTA3OUFUVzhFQS4u 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQSOpYf-KZRFFvkLwk8sQALlUNEM3Q1MzNVpDUkFIQko4UTA3OUFUVzhFQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQSOpYf-KZRFFvkLwk8sQALlUNEM3Q1MzNVpDUkFIQko4UTA3OUFUVzhFQS4u
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PRILOGA 3: 

Spletni vprašalnik Samovrednotenje veščine reševanja problemov – po izvedbi (izhodni listič): 
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PRILOGA 4: 

Spletni vprašalnik Vrstniška povratna informacija o delu vodje skupine 
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V. EVALVACIJA STEM UČNE ENOTE 

1. Kakšni so dosežki učenca/-ev na področju kompetenc, ki smo jih razvijali pri STEM-učni enoti? 

 

ZBIRNIK IZBRANIH DOKAZOV UČENCEV (pridobljenih z IKT) za razvijanje izbranih STEM-kompetenc 

Opomba: Dokazi naj bodo vrednoteni v skladu z nameni učenja in s kriteriji uspešnosti na treh ravneh.  

 Korak, pri 

katerem je 

dokaz nastal 

1. raven 2. raven 3. raven 

 

1. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 člani skupine aktivno sodelujejo pri 
oblikovanju kriterijev uspešnosti za dobro 
vodjo skupine ter skupina zapiše jasne in 
natančne kriterije uspešnosti za dobro 
vodjo skupine  

 
 člani skupine aktivno sodelujejo pri 

oblikovanju kriterijev uspešnosti za 
reševanje problemov ter skupina zapiše 
jasne in natančne kriterije uspešnosti za 
reševanje problemov 
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 skupina je pomanjkljivo rešila učni list o 
ogljičnem odtisu na poti v šolo in nazaj  
(manjka povprečni ogljični odtis razreda in 
manjka odgovor na vprašanje Kako bi 
lahko zmanjšali povprečni ogljični odtis 
razreda?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 skupina je delno pravilno rešila učni list o 
ogljičnem odtisu na poti v šolo in nazaj 
(narobe so izračunali povprečni ogljični 
odtis razreda) 

 

 

 
 skupina v celoti pravilno rešila učni list o 

ogljičnem odtisu na poti v šolo in nazaj 
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2. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

/ 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

/ 

 

 Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 


V celoti izpolnjen in oddan spletni vprašalnik 

Samovrednotenje veščine reševanja problemov 

– pred izvedbo (vhodni listič): 
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3. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

Pomanjkljivo narejena skica 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

Delno upoštevani kriteriji pri skici

 

 Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

Dobro pripravljen načrt za izdelavo makete 

 
 

 

 

4. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
 

Pomanjkljivo izdelana maketa glede na  
zapisane kriterije 

 
 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 
Delno upoštevani kriteriji za izdelavo makete 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 

Upoštevani kriteriji za izdelavo makete 

 

5. 
Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

/ 
Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

/ 
Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
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  v celoti izpolnjen in oddan spletni 
vprašalnik Samovrednotenje veščine 
reševanja problemov – po izvedbi (izhodni 
listič): 
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 v celoti izpolnjen in oddan spletni 
vprašalnik Vrstniška povratna informacija o 
delu vodje skupine: 
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2. Kako dobro so nam služila digitalna orodja za vrednotenje izbranih kompetenc?  

VREDNOTENJE UPORABLJENIH DIGITALNA ORODIJ V SKLADU S KRITERIJI   
Opomba: vstavite + pri ustreznem kriteriju 

DIGITALNO ORODJE Prilagodljivost Praktičnost Funkcionalnost Uporabnost 

MS FORMS + + + + 

MS TEAMS + + + + 

MS ONENOTE  + + + 

PADLET + + + + 
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MENTIMETER + + + + 

 

 

3. Razmislite in zapišite, kako bi lahko bolje podpirali razvoj izbranih kompetenc učencev pri STEM-učni enoti 2?  

 

Pri izvedbi 2. stem učne enote nam je uspelo izvesti vse načrtovane dejavnosti v razredu. Pri izvedbi ni bilo nobenih večjih tehniških težav. Aplikacije, ki smo jih 

uporabljali pri delu, so delovale nemoteno. Za načrtovanje dejavnosti se je tim učiteljev srečeval večkrat v živo in tudi na daljavo. Pri načrtovanju in izvedbi dela 

je timsko delo potekalo usklajeno in prilagodljivo. Med seboj smo si po potrebi pomagali, usmerjali … Za oblikovanje skupin smo uporabili takšen kriterij in sicer, 

da so se učenci samostojno razvrstili v dane skupine.  Pri vsaki skupini smo določiti tudi vodjo skupine, ki je člane skupine usmerjal, spodbujal, opozarjal … S 

tem smo želeli, da bi delo po skupinah potekalo čimbolj uspešno in aktivno. Na koncu je potekalo tudi vrstniško vrednotenje dela vodij posameznih skupin po 

kriterijih uspešnosti, ki smo jih oblikovali skupaj z učenci pri izvedbi 1. koraka 2. stem učne enote. Pri razrednikovi uri so se z učenci izvedle tudi različne 

dejavnosti za izboljšanje dela v skupini. Pri 1. koraku 2. stem učne enote smo z učenci oblikovali tudi kriterije uspešnosti na reševanje problema, saj je bila v 

ospredju izbrana kompetenca reševanja problemov. Z uporabo digitalnega orodja MS Forms so učenci z reševanjem spletnega vprašalnika najprej na začetku 

samovrednotili svoje dosedanje znanje o reševanju problema. Po končanem delu pa so še ovrednotili svoje delo in napredek pri reševanju problema po kriterijih 

uspešnosti. Razvoj izbranih kompetenc smo v čim boljši meri podpirali tako, da smo pri tem uporabljali ustrezna digitalna orodja (MS Forms, Padlet, MS Teams). 

 


